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Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari,
dia dezenove de fevereiro de 2013, às 20 horas, foi declarada aberta a
reunião pelo Exmo. Sr. Presidente Moisés Teixeira e com a presença dos
nobres Edis Vereadores: Antônio de Biaso Júnior, Edson Francis Sales,
Geraldo Donizeti da Silva, Henrique Ribeiro de Souza, José Bibiano de
Paiva, Juan Carlos dos Reis, Marcelo Smolny Braga, Marcilene Guerra da
Silva, Paulo Cézar de Souza e Ronaldo de Paula Alves. Foi proferida a
leitura da Ata anterior, que colocada em discussão, passou-se para
votação e a seguir foi aprovada por unanimidade. Na leitura do
Expediente: foram lidos os seguintes expedientes: Indicações nºs 05,06 e
07/2013 do vereador Antônio de Biaso. Mensagem e Projeto de Lei nº
02/2013 que “Altera os incisos do art. 2º da Lei 1561 de 22 de Agosto de
2006, e dá outras providências”. Mensagem e Projeto de Lei nº 04/2013
que “Dispõe sobre a correção do parágrafo 5º, e incisos I, II, III, e IV do
artigo V da Lei Municipal 1856 de 30 de novembro de 2012 e dá outras
providências”. Na Ordem do Dia: o senhor Presidente Moisés Teixeira
solicitou que a comissão apresentasse os pareceres aos projetos em
pauta. A seguir , o Presidente da Comissão de Finanças, vereador
Antônio Biaso, proferiu a leitura dos pareceres aos Projetos 02 e 04/2013
sendo favoráveis, pois os projetos estão revestidos de legalidade e
informações necessárias para a sua aprovação. Continuando, o senhor
presidente Moisés colocou em discussão projeto de lei nº 02/2013. Com
a palavra o vereador Edson pediu vistas a este Projeto justificando que
não tem nada contra a matéria , mas não participou da reunião da
Comissão realizada hoje a tarde, e que esteve na Câmara ontem e até
aquela hora não havia chegado nada do Executivo. E tem dúvidas em
aprovar o projeto sem analisá-lo primeiro, pois recebeu isso hoje, e achou
que não íamos discutir este projeto nesta reunião. Com a palavra o
vereador Antônio Biaso diz que compreende o colega vereador , e que
também recebeu os projetos do Executivo ontem à tarde, mas foi
verificado que estes dois projetos 02 e 04/2013 necessitam de uma certa
urgência por parte da administração. E usando de bom senso, visto que a
matéria está revestida de legalidade, nós da comissão, reunimos
novamente hoje pela tarde e elaboramos os pareceres junto com a
assessoria jurídica para que pudesse ser discutida e votada nesta reunião
ordinária. Este projeto vem apenas alterar a composição dos membros do
Conselho Municipal do Turismo, para adequar a política de Turismo a ser
aplicada no Município. Com a palavra o vereador Edson retirou seu
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pedido de vistas. Em votação projeto de Lei nº 02/2013 foi aprovado por
unanimidade. Foi colocado em discussão Projeto de Lei nº 04/2013. Com
a palavra o vereador Marcelo Braga explicou aos colegas esta questão da
Lei Orçamentária, neste erro de digitação no art. 5º, e aproveitando a
oportunidade comentou sobre o remanejamento de dotações de até trinta
por cento sem autorização da Câmara conforme consta na Lei
Orçamentária anual. E que este Projeto 04/2013 vem apenas corrigir o
art. 5º da Lei 1.856, que erroneamente constou 2012, sendo que o correto
é 2013. Em votação Projeto de Lei 04/2013 foi aprovado por
unanimidade. Foram colocadas em discussão indicações 05,06 e
07/2013. Com a palavra o vereador Antônio Biaso comentou suas
indicações ao Executivo uma por vez, a Indicação 05 solicita a criação de
um Projeto de instalação do PSF no bairro Sertãozinho para atender a
grande demanda deste bairro e também Areal e Residencial Alvorada 1 e
2. A Indicação 06 é a necessidade de calçamento em todas as ruas do
bairro Colinas, inclusive o vereador Edson está a par da situação daquele
bairro e assinou, juntamente comigo esta Indicação. E a Indicação 07
pede a instalação de radares nos pontos mais perigosos da Volta do
Lago e saída Lambari/Jesuânia, para que reduza a velocidade dos
veículos evitando acidentes até mesmo fatais, como já ocorrido. E o
vereador Juan também solicita esta providência do executivo, dentro da
legalidade e normas, e assina juntamente comigo esta indicação. Em
votação indicações 05,06 e 07/2013 foram aprovadas por unanimidade.
No Grande Expediente: o senhor Presidente diz que nós recebemos sete
projetos do Executivo e todos precisam de uma certa urgência para a
aprovação, hoje nós votamos dois projetos, agradeço a colaboração dos
colegas vereadores, e convoco a todos para reunião extraordinária dia
22/02, sexta-feira às nove horas da manhã. Com a palavra o vereador
Marcelo Braga, parabenizou o senhor prefeito Sérgio Teixeira pela
iniciativa de enviar à Câmara o projeto do Magistério, igualando o piso
salarial do governo. Acredito que os professores e profissionais da área
de educação estão felizes por este prefeito atender a esta classe que
vem há tempos, na administração passada, almejando esta matéria. Com
a palavra o vereador José Bibiano de Paiva, agradeceu ao prefeito pela
atenção prestada quanto á coleta de lixo na zona rural, e gostaria
também de solicitar ao Prefeito que reveja a estrada que liga o bairro
Paiolinho à Capelinha, principalmente no trecho do pequeno morro, onde
passa o veículo escolar. Com a palavra o vereador Antônio Biaso pediu
respostas para suas indicações encaminhadas ao Executivo,
principalmente a que pede repasse de verbas para a Associação Pró-
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animais. Parabenizou o setor de Turismo na pessoa Ana Paula, pelas
festividades do Carnaval. E que neste ano de 2013, nós possamos já ir
estudando esta questão do Carnaval, com relação à segurança na cidade
para que em 2014 tenhamos mais estrutura. Falou sobre o seu ofício ao
senhor prefeito solicitando limpeza na rodoviária, já que ainda não
podemos realizar uma boa reforma, inclusive os banheiros que estão em
péssimo estado. Ao menos devemos ter o cuidado de preservar o que já
existe. Convidou a todos para a reunião da Comissão, amanhã às 14 h
na Sede Administrativa, e que seria bom que os colegas vereadores
comparecessem para que junto com o jurídico possamos estudar as
matérias encaminhadas pelo Executivo. Com a palavra, o vereador
Ronaldo comentou que dispensaram o pessoal da limpeza, com a firma
contratada tinha sido combinado três meses. E sua preocupação é que
somente o pessoal da Prefeitura não dará conta de tanto serviço. Com a
palavra, o vereador Marcelo diz que apóia as palavras do colega
Ronaldo, inclusive esta firma que presta serviço de limpeza é muito boa,
e no momento vai fazer falta no município, pois está sendo de grande
utilidade. Com a palavra o vereador Geraldo parabenizou o Prefeito por
suas ações, e mesmo com tantas dívidas da administração anterior
conseguiu pagar o vencimento dos funcionários do mês de dezembro.
Com a palavra o vereador Edson agradeceu e parabenizou o senhor
Prefeito que vem realizando um bom trabalho no Município. Já estamos
vendo bons resultados em apenas dois meses de administração e espera
que o setor de saúde também possa atender às reivindicações junto ao
consórcio para que a população seja bem atendida. Com a palavra o
vereador Juan parabenizou o colega Henrique pelo seu aniversário
ontem dia 18/02. Agradeceu o senhor Presidente pela atenção para com
todos nós vereadores e gostaria de parabenizar também o vereador
Paulo César pelos trabalhos realizados no bairro Garcia. Com a palavra o
vereador Henrique agradeceu os colegas pelos cumprimentos recebidos
pela passagem de seu aniversário, e gostaria de dizer a todos os colegas
vereadores que estou aberto à diálogos com todos os colegas, em todas
as questões , pois o importante é termos união, aqui um depende do
outro, e se tudo fluir bem, nós só temos a ganhar. Às vezes temos
opiniões contrárias, mas no final temos que ter harmonia para darmos
continuidade a este trabalho participativo. Com a palavra, o senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Lambari, 19 de fevereiro de 2013.

